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Κατά την διάρκεια της Συνάντησης
οι Συνεργάτες εξερεύνησαν μαζί το
MOOC το οποίο δημιουργήθηκε
στην πλατφόρμα Blackboard και
προτάθηκαν αλλαγές και βελτιώσεις
πριν την πιλοτική ανάπτυξη του.
Συζήτησαν για την μεθοδολογία της
πιλοτικής ανάπτυξης του MOOC,
για να προετοιμάσουν τους
εκπαιδευτές σχετικά με την
εισαγωγή των συμμετεχόντων στο
πρόγραμμα μάθησης και
αποτίμησης των δραστηριοτήτων.
Οι Συνεργάτες αποφάσισαν ότι η
σειρά μαθημάτων θα αρχίσει στις
16 Ιανουαρίου 2017.

O8- Δημιουργία του
MOOC

Η σειρά των μαθημάτων θα αρχίσει στις 24 Απριλίου και θα διαρκέσει έξι
εβδομάδες.

Δομή Προγράμματος
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Πρόσληψη των
συμμετεχόντων

Week 2:

Week 1:

ORIENTATION

CREATE YOUR
BUSINESS PLAN

Week 3: GETTING
STARTED!

Week 4: IN THE
MARKET

Week 5: SYNTHESIS

Week 6:
ASSESSMENT

Σκοπεύουμε να εισάξουμε στο MOOC 600 άτομα και 150 συμμετέχοντες για να
ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα.
 Οι Συνεργάτες θα προσλάβουν τουλάχιστον 30 συμμετέχοντες σε κάθε
χώρα από τις στοχευμένες ομάδες.
 Άλλοι συμμετέχοντες θα μπορούν να εισέλθουν στο Πρόγραμμα μέσω του
Διαδικτύου.
 Θα είναι μέλη των Γλωσσικών Ομάδων και των γενικών ομάδων.
 Οι εκπαιδευτές που θα ανατεθούν σε κάθε ομάδα θα πραγματοποιήσουν
την εκμάθηση του MOOC στους συμμετέχοντες.
 10 εκπαιδευτές θα τύχουν εκπαίδευσης σε κάθε χώρα.

Στο επίκεντρο του Προγράμματος θα
είναι ο εντοπισμός επιχειρηματικών
ιδεών για την ανάπτυξη των
ικανοτήτων οι οποίες θα εισαχθούν
στην πρακτική.

Το περιεχόμενο του
Προγράμματος

Από την αρχή, οι συμμετέχοντες θα
εμπλακούν, κατά την διάρκεια των
μαθησιακών δραστηριοτήτων, στην
ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας
και βήμα με βήμα θα οικοδομήσουν τα
συστατικά του μελλοντικού τους
επιχειρηματικού πλάνου.
Στην πέμπτη εβδομάδα, ο κάθε
συμμετέχοντας θα αναπτύξει και θα
δημιουργήσει ένα μικρό βίντεο στο
οποίο θα παρουσιάζει τα κύρια σημεία
της εμπειρίας του στο MOOC.

Πως να συνδεθείτε με
το MOOC?

Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν επίσης
μια σελίδα με τις λεπτομέρειες της
μεταφοράς των καινούργιων γνώσεων
και ικανοτήτων τους στον χώρο εργασίας
τους.
Κατά την διάρκεια των ‘Πρόσωπο με
Πρόσωπο’ Εργαστηρίων οι
συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν
ενώπιων των συναδέλφων τους, τα
επιχειρηματικά σχέδια και ιδέες τους,
και εκπρόσωποι επιχειρήσεων θα τους
δώσουν ανατροφοδότηση.

Το Πρόγραμμα φιλοξενείται από το: CourseSites by Blackboard.
https://www.coursesites.com/s/_EIBI
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Είναι δωρεάν και σκοπεύει σε απεριόριστο αριθμό συμμετεχόντων και είναι
ελεύθερο για πρόσβαση μέσω Διαδικτύου.
Ο κόσμος μπορεί να πάει στην αρχική σελίδα, να κάνει κλικ στο κουμπί Request
Enrollment, να εισαγάγει μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση, το πλήρες όνομα
στα πεδία επικοινωνίας και να αποστείλει μια αίτηση.
Επόμενη Συνάντηση
Η επόμενη συνάντηση θα είναι στο Ούρεμ της Πορτογαλίας, στις 7 και 8 Ιουνίου
2017.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of
the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.
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